
 

W naszej restauracji przygotowujemy potrawy na bieżąco i ze świeżych produktów. 

może się wydłużyć, za co serdecznie przepraszamy. Zapewniamy, że warto poczekać!

     podawane z naszym pieczywem z regionalnej mąki z Młyna Skokowa

     

ZUPY

 

M E N U

Nasi dostawcy:

 

DANIA GŁÓWNE

Kozie sery Honoraty

Pikantna zupa z zielonej i czarnej soczewicy  
pomidory • marchewka • ziemniaki •

19 zł

Krem marchewkowo  - porowy
mleko kokosowe • pierożki z królikiem • trufle z płatków owsianych 

22 zł

  PRZYSTAWKI

Sałatka z wątróbką drobiową    
   33 zł

smażona na szałwii i rumie • lody buraczano - malinowe   

      

Na start proponujemy pieczywo własnego 
wypieku oraz dodatki regionalne,                                                                                                           

więcej opowie Ci obsługa

Poczekajka dla 2 osób

   

Wszystkie 

kiszonki, pikle 

i marynaty

robimy sami 

   

        

 spod
STRZECHY

 DANIA

Udziec z sarniny 65 zł
sos z czerwonej porzeczki • marynowane kasztany • piklowana kurka  
Udko z gęsi
puree ziemniaczane • modra kapusta z piklowaną śliwką

 

52 zł

  DESERY 

Lody i sorbety
    

  

14 zł

  

 

Mus z białej czekolady     
24 zł

Ptyś 
ciepły sos lemon curd • krem francuski 

19 zł

 

 

 

 

       

Schab jagnięcy z kością 

Długo marynowana polędwiczka wieprzowa

79 zł

  44 zł
   

czarna soczewica • puree z czerwonej kapusty i wiśni 

puree z gruszki i pietruszki • duszone pomidory 

Makrela pieczona w całości

 

cytryna • natka pietruszki  

40 zł

orzechy ziemne • natka pietruszki

chrupiące kopytka dyniowe • sałatka z pomidorków koktajlowych 

OGI

Slow Food - na czym to polega

W czasach kiedy jemy w biegu, stołujemy się w barach szybkiej 

obsługi, wsypujemy w siebie kilogramy niezdrowej żywności, 

nadszedł czas na zmianę. Slow food to ruch mający nam 

uświadomić czym jest jedzenie. To także styl życia. Powinniśmy 

się nim zainteresować, by znowu poczuć przyjemność z jedzenia.

Szefowie Kuchni Anna Cieślak oraz Mateusz Folwarczny 

zapraszają do restauracji, w której gotujemy zgodnie z ideą Slow 

Food. Stawiamy na naturalne produkty, współpracę z małymi, 

regionalnymi dostawcami i rzemieślnicze podejście do tworzenia 

potraw. Dobry produkt i pasja – przekonaj się jak smakuje takie 

połączenie w restauracji Akademia.

słony karmel • jeżyna • owsiano - orzechowy spód

3 gałki • kruszonka orzechowa naszej produkcji   

8 zł

i orzechów laskowych • kwaśna śmietana 

      

Pierogi ruskie     (7 szt.)   18 zł

Micha pierogów     (12 szt.) 32 zł

 KURASZKOWSKIE PIER
podawane z cebulką i śmietaną

dwa rodzaje pierogów dla prawdziwych smakoszy: 
ruskie i z mięsem wieprzowym

Pierogi z mięsem wieprzowym     (7 szt.)   24 zł

Lodowy Sekret Akademii
mix lodów i sorbetów naszej produkcji dla odważnych.
Dajemy Ci nieznane smaki, Ty zgadujesz co jesz!

18 zł

W związku z tym, przy dużej liczbie Gości, czas oczekiwania na zamówione dania 

Szanowni Państwo. 

jabłka • figi • sos miodowo - gorczycowy 

Pieczarka Portobello nadziewana kozim serem
oliwa rzepakowa • olej porowy • puree z buraka • natka pietruszki 

22 zł

     podawane z naszym pieczywem z regionalnej mąki z Młyna Skokowa

zielony groszek • mięta 

DANIA WEGETARIAŃSKIE

 

 

 

 

Gulasz z ciecierzycy 

Chrupiące kopytka dyniowe 

30 zł

  30 zł

sos na bazie pomidorów pelatti • mleko kokosowe • papryka

puree z gruszki i pietruszki • marynowane kurki • puree z buraka

cukinia • bakłażan • podawany z pieczywem naszej produkcji 

pieczarki • kolendra • szczypiorek 

Polecamy zamówić do tego deseru Espresso! 

ODWRÓĆ MNIE 

Dla osób uczulonych na orzechy proponujemy kruszonkę czekoladową.



• Chardonnay

14 zł

WINO  STOŁOWE

Białe / różowe / czerwone    10 zł / 15 zł 
„I Traturi” - Sauvignon/Malvasia • Rosato Salento • Primitivo Puglia

WINA  BEZALKOHOLOWE

Białe / różowe / czerwone / musujące    10 zł / 15 zł 
Riesling • Grenache i Cabernet Sauvignon • Merlot

          

PIWA 
Rzemieślnicze  (0,5 l)     14 zł

Wroclove (0,5 l)      9 zł      

Bezalkoholowe (0,5 l)

Kawa
 

Czarna    7 zł

Biała      8 zł

Espresso     6 zł

Espresso doppio   8 zł

Cappuccino    10 zł

Latte     11 zł

Herbata Ronnefeldt
Czarna •  Czarna Bio • Earl Grey 
Zielona  Zielona z mango •

i cytrusami • Miętowa 
Biała z gruszką i brzoskwinią  
Napar wieloowocowy • Napar 
czerwonokrzew rooibos z wanilią
i pomarańczą • Cytrusowa

Zapytaj obsługę o dostępne smaki

 

8 zł

  

Woda
Kropla Beskidu 0,33 l / 0,7l  
niegazowana • gazowana  
               4 zł / 8 zł

Soki regionalne

Jabłkowy

Wiśniowy

Jabłkowo-porzeczkowy

Jabłkowo-wiśniowy

Jabłkowo-aroniowy 6 zł

Napoje gazowane

Coca-Cola

Coca-Cola zero

Tonic

Sprite 

Fanta

  

5 zł

 

NAPOJE
CIEPŁE ZIMNE

Regionalny miód 
lub własna konfitura      1,5 zł 

Jeśli masz ochotę na większy wybór win, drinków, 

mocniejszych trunków, proponujemy kartę alkoholi.

Herbata Ronnefeldt
sypana

12 zł

Lemoniada
pomarańczowo - cytrynowa 

0,7l / 20 zł

Jabłkowo-miętowy

DANIA WEEKENDOWE

  

MENU DLA DZIECI 

Krem marchewkowo - porowy

Racuchy z jabłkami

Nuggetsy z kurczaka                               
frytki  ketchup•

Frytki                               

Chrupiące kopytka dyniowe 
śmietana • cynamon

Pierogi ruskie (4szt.)                                                              

Pierogi ze mięsem wieprzowym (4szt.)

	7	zł

	

	8	zł

	 16		zł

	
7		zł

	9	zł

	8	zł

	10	zł

	

dostępne w soboty i niedziele

W AKADEMII

 ketchup

kwaśna śmietana lub bita śmietana

śmietana 

śmietana 

ODWRÓĆ MNIE 

z dodatkiem syropu cukrowego

gałka loda • bita śmietana 

30 zł

          
 

PRZYSTAWKA:

Letnie Caprese po Kuraszkowsku 
trzy rodzaje polskich pomidorów sery dojrzewające• 

DANIE GŁÓWNE:

DESER:

Makaron z kurkami

 
w sosie śmietanowym

Ciasto ucierane ze śliwkami

  
38 zł

15 zł

oliwy • buratta • pieczywo

Od tego się zaczęło... pierwsza była Akademia Końska.. 

17 koni w naszych stajniach, które czekają na Wasze 

odwiedziny. 

Hipoterapia, nauka jazdy dla początkujących 

i zawansowanych, treningi skokowe, bryczki, jazda na 

lonży. Jeżeli chcesz wziąć udział w końskiej Akademii 

to skontaktuj się z naszymi trenerami:

Wiktoria Juszczyk : 782-337-538

Bożena Kamola : 697-692-422

Sezon wakacyjny niestety już za nami, letnie smaki 

pozostały w pamięci. Nadeszła jesień, a z nią nowe 

menu w naszej restauracji. Zamiast truskawek mamy 

śliwki, a mizerię zastąpiła modra kapusta. Nasi 

Szefowie Kuchni korzystają z sezonowości. 

Przekonajcie się sami jak smakują jesienne owoce, 

warzywa i mięsa w akademickiej odsłonie!

Knedle ze śliwkami 	19	zł
bułka tarta 

ser Emilgrana

Czy wiesz, że...

Kupisz u nas regionalne, polskie wino z pobliskiej 

winnicy Jadwiga?

Nieopodal Kuraszkowa, w malowniczych Ozorowicach 

Pan Marek Janiak sam robi niesamowite wino, każdy 

znajdzie coś dla siebie! 

Cabernet - Cortis, Regent, Rondo - Rose czy Johaniter 

lub Muscaris. 

Wino z Polski? To się da!

Zapytaj obsługę, z chęcią powie Ci więcej!

Dobrze znany już Kurier Akademii niedługo 

w nowej odsłonie...

Czy wiesz, że...

Przy recepcji działa sklepik Akademii? Można u nas 

zakupić kubki z logo, smycze, plecaki z konikami lub 

koszulki i bluzy, dla każdego coś akademickiego!

18 zł


